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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด 
(EMPLOYEES’ JOB SATISFACTION OF 

KENNET TEXTILE COMPANY LIMITED) 

ธีรนันท   โพธิกําจร1   ผศ. ( พิเศษ ) ดร. อิทธิกร  ขําเดช 2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยสํารวจระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัดและ
ความสัมพันธของปจจัยตางๆ  ที่ เกี่ยวของกับความพึงพอใจดังกลาว  โดยใช
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 279 
ราย ที่ไดจากการใชสูตรการหาขนาดตัวอยางของ Taro Yamane ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05  โดย
มีพนักงานท้ังหมด 920 รายในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2554 สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมท้ังใช t-Test 
F-Test และ  Chi-Square (X2) ทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทนพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซ
ไทล จํากัด สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 18-20 ป มีสถานภาพสมรส มี
การศึกษาอยูในระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 บาทหรือ
นอยกวา  ปฏิบัติงานในฝายการผลิต มีประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของนอย
กวา 1 ป  มีอายุการทํางานกับบริษํท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัดนอยกวา 1 ป และมี 
------------------------------------------------------ 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคกลาง โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทุกดานใน
ภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานงานมีคว
เหมาะสมกับคุณสมบัติของพนักงาน ปจจัยดานการอธิบายขอบเขตความรับผิดชอบ
ใหเขาใจดีและตรงกัน ปจจัยดานกระบวนการทํางานมีมาตรฐานความปลอดภัย ปจจัย
ดานการกําหนดแนวทางปฏิบัติสูความสําเร็จท่ีชัดเจนและเขาใจงาย ปจจัยดานการ
พิจารณาปรับข้ึนคาจางตามผลการปฏิบัติงาน/อายุการทํางาน ปจจัยดานคาจางราย
เดือน ปจจัยดานท่ีพักและ/หรือการเดินทาง  ปจจัยดานแนวทางการปกครองบังคับ
บัญชาแบบใชพนักงานเปนศูนยรวม ปจจัยดานการมีความรูความสามารถและมอง
การณไกล ปจจัยดานการควบคุมใหมีสภาพแวดลอมท่ีถูกสุขอนามัยและปลอดภัย 
ปจจัยดานการมีชื่อเสียงเปนที่รูจักกัน ปจจัยดานการยกยองและประกาศใหทราบโดย
ทั่วกันถึงพนักงานที่มีคุณงามความดี  และปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
รวมท้ังปจจัยดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซ
ไทล จํากัดในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัย
ดานพนักงานมีความสุขและภาคภูมิใจในงานและองคกร  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานลักษณะบุคคลสวนใหญ ไดแก 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน สายงาน/ตําแหนงงานท่ีปฏิบัติ 
ประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ อายุการทํางานกับบริษํท  เค็นเน็ท เท็กซ
ไทล จํากัด และภูมิลําเนาเดิม ยกเวน เพศ ที่แตกตางกัน   มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัดแตกตางกัน   ทุกปจจัย
ดานงาน ไดแก ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ   ความรับผิดชอบ สภาพการทํางาน       
ความสําเร็จในการทํางาน   ความม่ันคง/ความกาวหนาในตําแหนง  ผลตอบแทน    

และสวัสดิการตางๆ ทุกปจจัยดานการจัดการ ไดแก นโยบาย/แผนและการบริหารงาน  
และคุณลักษณะ /ภาวะผูนําของผูบริหาร และปจจัยดานสภาพแวดลอม  ไดแก 
สภาพแวดลอมของสถานท่ีทํางาน ภาพลักษณขององคกร การไดรับการยอมรับนับถือ 
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และความสัมพันธกับผูอ่ืน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน   บริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล 
จํากัด 

 

ABSTRACT 

This study is quantitative research by surveying job satisfaction of 

employees of Kennet Textile Company Limited and relationship between relating 

factors and the satisfaction by using questionnaire to collect data from 279 

representatives of them, gathering from use of Taro Yamane’s formula in 

calculating the sample size at significant level of 0.05 (population equal to 920 

items), during July and August 2011.  Statistics used to analyze data consist of 

percentage, mean, standard deviation.  These include t-Test, F-Test and Chi-Square 

(X2) for testing hypotheses. 

The results reveal most of the samples are female; have age range between 

18-20 years; got married; graduated in vocational or diploma degree; have average 

monthly income of 10,000 baht or less; are working in productions section; have 

job experience in their field and with the company less than one year; and have 

hometown in the central part of the country.  They commented every studied factors 

in important level as the whole by focusing on suitability of job to match with their 

qualifications, understandable description of responsibility scope,  working process 

with safety standards, clear and understandable ways to achieve the targets, job 

appraisal on base of individual performance or seniority,  fixed salary and 

accommodation and/ or travelling supports for their benefits, management by 

focusing on employees as center, knowledge, abilities and skills of executives or 

superiors, hygiene and safe environment, fame of organization, praise of good 

members, and good relationship among colleagues.  These include comments on 
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their job satisfaction that also is in the important level by focusing on their feelings 

to be happy and proud of their job and employer the most.      

The results of hypothesis test reveal that different personal factors, 

including age, status, educational level, average monthly income, job line or 

position, job experience in both the field  and with the company, and hometown 

(except gender), have influence their job satisfaction in different levels.  Every 

factors of three variables - job factors, including job characteristics, responsibility, 

working condition, working achievement, progress of job position, compensation, 

and benefits; management factors, including management policy and plan and 

executives characteristics or leadership; and environmental factors, including 

environment of workplace, organization image, social acceptance, and interactive 

with others have relationship with their job satisfaction at significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  JOB SATISFACTION, KENNET TEXTILE COMPANY LIMITED 
 

1. บทนํา 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2554); สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน  (2554); วันชัย 
มีชาติ (2554); วัชรี พืชผล (2553) ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดของ
องคการหรือของหนวยงาน การมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน 

จะชวยทําใหองคกรสามารถสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวได เนื่องจากบุคลากร
เปนผูจัดหาและใชทรัพยากรบริหารอ่ืนๆ  บุคลากรที่ดีมีความสามารถ จึงทําใหปจจัย
ดานอ่ืนๆ ดีตามมาดวย 

การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนภาระหนาท่ีที่สําคัญของหนวยงานที่ตอง
ปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษยของหนวยงานตอไป โดย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2554) ความพึงพอใจในงานเปนระดับความพอใจหรือ
ความรูสึกที่ดี ที่ลูกจางไดรับจากงานท่ีทําอยูโดยเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งลูกจาง
แตละคนมคีวามพึงพอใจในงานไมเหมือนกัน เน่ืองมาจากทัศนคติและความคาดหวัง
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ของแตละคนท่ีแตกตางกัน (มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554) การศึกษาความพึงพอใจใน
การทํางานมีความสําคัญ ที่ทําใหเขาใจสาเหตุที่ทําใหเกิดความพึงพอใจและความไม
พึงพอใจในการทํางาน เพื่อใหเขาใจถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการ
ทํางานกับการปฏิบัติงาน และสามารถเลือกใชวิธีการเพ่ิมความพึงพอใจในการทํางาน
ไดอยางถูกตอง เนื่องจากการสรางความพึงพอใจในการทํางานมีประโยชนในการลด
อัตราการเขาออกงาน การขาดงาน การรองทุกข ขอพิพาทแรงงาน พฤติกรรมท่ีไมเปน
ประโชนไมพึงประสงคตางๆ และการเปลี่ยนงานลง แตทําใหสุขภาพของลูกจางดีขึ้น 
โดยชวยเพิ่มความกระตือรือรนและความมุงม่ันในการทํางาน  ซึ่งมีสวนชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และผลผลิตท่ีมีคุณภาพและปริมาณท่ีมากข้ึนใหกับ
องคการได 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยดานลักษณะบุคคล  ที่มีตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด 

2.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานงาน และความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานการจัดการ และความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

4. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดานสภาพแวดลอม และความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเค็น
เน็ท เท็กซไทล จํากัด  

2. ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  รวมท้ังปจจัยหรือสาเหตุ
ที่ทําใหพนักงานของบริษัทฯ เกิดความไมพึงพอใจในงาน 
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3. ทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัดในการวาง
กลยุทธการบริหารบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อทําใหสามารถใชแรงจูงใจและเพิ่มความพึง
พอใจในงานของพนักงานไดอยางเหมาะสมและถูกตองตรงกับความตองการตอไป   

 

4. สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปจจัยดานลักษณะบุคคลที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัดแตกตางกัน 

2. ปจจัยดานงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

3. ปจจัยดานการจัดการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

4. ปจจัยดานสภาพแวดลอมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  
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5. กรอบแนวคิด 

          ตัวแปรตน               
          ตัวแปรตาม 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

6. แนวคิด 
ในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท 

เท็กซไทล จํากัด  ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่ง
สามารถสรุปได ดังน้ี 

วัชรี  พืชผล (2553) ทรัพยากรมนุษยถือวาเปนทรัพยากรซึ่งมีความสําคัญ
ที่สุดขององคการหรือของหนวยงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย  จึงถือเปน
ภาระหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของหนวยงานท่ีตองปฏิบัติ เน่ืองจากงานในดานน้ีมีกิจกรรม
ที่มีความจําเปนและมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงการบริหารทรัพยากรมนุษยใน

ปจจัยดานลักษณะบุคคล: เพศ   อายุ   สถานภาพ   

ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน  สายงาน/ตําแหนง
งานท่ีปฏิบัติ  ประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ  
อายุการทํางานกับบริษัทฯ ภูมิลําเนาเดิม 

ปจจัยดานงาน: ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   ความ
รับผิดชอบ สภาพการทํางาน   ความสําเร็จในการทํางาน   
ความม่ันคง/ความกาวหนาในตําแหนงงาน ผลตอบแทน 
สวัสดิการตางๆ 

ความพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

บริษํท เค็น
เน็ท เท็กซ
ไทล จํากัด 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม: สภาพแวดลอมของสถานที่
ทํางาน ภาพลักษณขององคกร การไดการยอมรับนับถือ  
ความสัมพันธกับผูอื่น 

ปจจัยดานการจัดการ: นโยบาย/แผนและการ
บริหารงาน คุณลักษณะ/ภาวะผูนําของผูบริหาร  
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ปจจุบันถาจะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คงจะใชวิธีการบริหารแบบด้ังเดิมท่ีใชใน
อดีตน้ันไมสามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพได  ซึ่งแนวโนมของการบริหารในปจจุบัน 
มีการพัฒนาและกาวหนาอยางรวดเร็ว  การศึกษาดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจึง
นับวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของ
หนวยงานตอไป 

Luthans, Fred (1989, pp. 176-177); มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2554) ความ
พึงพอใจในงาน หมายถึง ระดับความพอใจที่ลูกจางไดรับจากงานท่ีทําอยู ความรูสึกที่
ลูกจางมีตองานเปนสิ่งท่ีแปรเปลี่ยนไดอยูเสมอ โดยลูกจางแตละคนมีความพึงพอใจ
ในงานไมเหมือนกัน เนื่องมาจากความคาดหวังของแตละคนแตกตางกัน  

Robbins, Stephen P. and Judge, Timothy A. (2009, pp. 121-122); 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2554) การสรางความพึงพอใจในการทํางาน  มีประโยชนเพื่อ
ลดอัตราการเขาออกงาน การขาดงาน การรองทุกข  ขอพิพาทแรงงาน และพฤติกรรม
ที่กาวราวลง แตทําใหสุขภาพของคนงานดีขึ้น โดยชวยเพิ่มความกระตือรือรนและ
ความมุงม่ันในการทํางาน ซึ่งมีสวนชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหกับองคการ
ได 

พงษพัฒน รักอารมณ (2554) แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะการตางๆ ที่มีอิทธิพล
ตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติและการนําไปสูการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของบุคคล 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
 

7. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
สํารวจระดับความพึงพอใจและความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา: บริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด 
โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผลการทดสอบแบบสอบถามไดคา
สัมประสิทธิ์ความสอดคลองภายในของครอนบาซ เทากับ 0.842 แสดงแบบสอบถาม
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มีความเชื่อมั่นดีและสามารถนําไปใชเก็บขอมูลไดจริง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
และนําเสนอในเชิงพรรณนา   

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี  เปนกลุมพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล 
จํากัด ในฝายตางๆ ทั้งในสํานักงานใหญหรือสาขา  จํานวน 279 รายจากท้ังหมด 920 

คนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2554  ซึ่งเปนการสุมตัวอยางตามความสะดวกและแบบงาย  
และสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน รวมท้ังการใช t-Test  F-Test  และ Chi-Square ทดสอบสมมติฐาน  
 

8. สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 64.87 มีอายุระหวาง 18-20 ป 
รอยละ 42.65 มีสถานภาพสมรส รอยละ 51.25 มีการศึกษาอยูในระดับปวช./ปวส./
อนุปริญญา รอยละ 37.99 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 บาทหรือนอยกวา  รอยละ 
55.20 ปฏิบัติงานในฝายการผลิต รอยละ 96.42 มีประสบการณในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของนอยกวา 1 ป  รอยละ 51.25 มีอายุการทํางานกบับริษํท เค็นเน็ท เท็กซไทล 
จํากัดนอยกวา 1 ป รอยละ 55.56 และมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคกลาง รอยละ 88.17 

สรุปผลการวิเคราะหการแสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปจจัยดานงาน  ท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 
4.078) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานงานมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของพนักงาน อยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.275)   ดานความรับผิดชอบ       

ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.137) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับ
ปจจัยดานการอธิบายขอบเขตความรับผิดชอบใหเขาใจดีและตรงกัน อยูในระดับ
สําคัญมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.315)  ดานสภาพการทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญ
มาก (คาเฉลี่ย 4.176) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานกระบวนการทํางานมี
มาตรฐานความปลอดภัย อยูในระดับสําคัญมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.260) ดานความสําเร็จ



52

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

ในการทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 3.993) โดยใหความสําคัญ
มากท่ีสุด กับปจจัยดานการกําหนดแนวทางปฏิบัติสูความสําเร็จที่ชัดเจนและเขาใจงาย 
อยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.020)  ดานความม่ันคง/ความกาวหนาในตําแหนง
งาน ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.049) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุด 

กับปจจัยดานการพิจารณาปรับขึ้นคาจางตามผลการปฏิบัติงาน/อายุการทํางาน อยูใน
ระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.081)  ดานผลตอบแทน ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญ
มาก (คาเฉลี่ย 4.114) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานคาจางรายเดือน อยูใน
ระดับสําคัญมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.243) และดานสวัสดิการตางๆ ในภาพรวมอยูใน
ระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.009) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานท่ีพักและ/
หรือการเดินทาง อยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉล่ีย 4.146) 

สรุปผลการวิเคราะหการแสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับ
ปจจัยดานการจัดการท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงานในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก 
(คาเฉลี่ย 4.087) โดยใหความสําคัญมากที่สุด กับปจจัยดานแนวทางการปกครอง
บังคับบัญชาแบบใชพนักงานเปนศูนยรวม อยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 
4.250)  และดานคุณลักษณะ/ภาวะผูนําของผูบริหารในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก 
(คาเฉลี่ย 4.084) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานการมีความรูความสามารถ
และมองการณไกล อยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉล่ีย 4.135) 

สรุปผลการวิเคราะหการแสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มีความสัมพนัธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

ดานสภาพแวดลอมของสถานท่ีทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก 
(คาเฉลี่ย  4.154) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานการควบคุมใหมี
สภาพแวดลอมที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย อยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 
4.223)  ดานภาพลักษณขององคกร ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉล่ีย 4.081) 
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โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานการมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกัน อยูในระดับ
สําคัญมาก  (คาเฉลี่ย 4.165)  ดานการไดรับการยอมรับนับถือในภาพรวมอยูในระดับ
สําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.147) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุด กับปจจัยดานการยกยองและ
ประกาศใหทราบโดยทั่วกันถึงพนักงานท่ีมีคุณงามความดี อยูในระดับสําคัญมากท่ีสุด 
(คาเฉลี่ย 4.254) และดานความสัมพันธกับผูอ่ืน ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก 
(คาเฉลี่ย 4.090) โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน อยูในระดับสาํคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.165) 

สรุปผลการวิเคราะหการแสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด  

ในภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.189) โดยใหความสําคัญมาก
ที่สุดกับปจจัยดานพนักงานมีความสุขและภาคภูมิใจในงานและองคกร อยูในระดับ
สําคัญมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.383) 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 พบวา ปจจัยดานลักษณะบุคคลสวนใหญ ยกเวน ปจจัยดาน
เพศ ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน สายงาน/ตําแหนงงาน
ที่ปฏิบัต ิ ประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ อายุการทํางานกับบริษัท เค็นเน็ท 
เท็กซไทล จํากัด และภูมิลําเนาเดิมท่ีแตกตางกัน  มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 พบวา ทุกปจจัยดานงาน ไดแก ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ    
ดานความรับผิดชอบ   ดานสภาพการทํางาน  ดานความสําเร็จในการทํางาน    ดาน
ความม่ันคง/ความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานผลตอบแทน และดานสวัสดิการตางๆ    

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซ
ไทล จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 พบวา ทุกปจจัยดานการจัดการไดแก ดานนโยบาย/แผนและ
การบริหารงาน และดานคุณลักษณะ/ภาวะผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธกับความ
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พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี  4 พบวา   ทุกปจจัยดานสภาพแวดลอม  ไดแก  ดาน
สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางาน ดานภาพลักษณขององคกร    ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ    และดานความสัมพันธกับผูอ่ืน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

สรุปผลของขอเสนอแนะ 

กลุมตัวอยาง จํานวน 28 ราย ไดใหขอเสนอแนะในดานตางๆ ที่สามารถนํามา
สนับสนุนผลการศึกษาไดเปนอยางดี 

9. อภิปรายผล 

ผลการศึกษามีความสอดคลองกับงานวิจัยของสิทธิ์ลดา เงินพจนดวง  (2551) 
การศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) 
จํากัด ซึ่งพบวาพนักงานฝายผลิตและฝายควบคุมคุณภาพมีระดับความพึงพอใจในการ
ทํางานดานลักษณะของงานท่ีทํา และดานนโยบายและการบริหารแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยไมมีความสอดคลองท่ีพบวาผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความกาวหนา เงินเดือน 
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน ตําแหนงหนาท่ีในหนวยงาน สภาพ
การทํางาน ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน และวิธีการปกครองบังคับบัญชามี
ระดับความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยอาจสาเหตุมาจากหลายปจจัย 
ไดแก  องคกรในกรณีศึกษาของงานวิจัยตางๆ  ขางตน  ยกเวน  บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยแหงหน่ึง อาจมีแนวทางการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ตนในรูปแบบตางๆ อยางครบถวน สมบูรณแบบ และตรงกับความตองการของ
พนักงานแตละราย จึงทําใหกลมพนักงานตางมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ัว
หนากันอยูแลว ถึงแมพนักงานแตละคนจะมีลักษณะบุคคลที่แตกตางกันอยูแลว จึงไม
สงผลทําใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
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10. ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 
ผูบริหารบริษัท เค็นเน็ท เท็กซไทล จํากัดควรใหความสําคัญทุกปจจัยที่

เกี่ยวของ เนื่องจากผลการศึกษาพบวาพนักงานของบริษัทฯ ใหสําคัญกับปจจัยตางๆ 
อยูในระดับมาก เพื่อสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน  

ขอเสนอแนะในศึกษาคร้ังตอไป 

ผูวิจัยแนะนําใหผูสนใจ ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมดวยการศึกษารายละเอียดใน
เชิงลึก โดยใชเคร่ืองมือวิจัยที่มีประสิทธิภาพอ่ืนควบคูกัน เพื่อใชในการวิเคราะหเชิง
เปรียบเทียบ ที่ชวยสงเสริมการศึกษาใหมีความละเอียดในมุมมองท่ีหลากหลายและ
แตกตางกันมากข้ึน นอกจากน้ีควรทําการศึกษาและติดตามผลเปนระยะ เพื่อใหได
ขอมูลที่มีความทันสมัยตรงตามความตองการของพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาและสามารถสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ืองอีกดวย 

11. เอกสารอางอิง 

กรรณิกา  ไชยวิเศษ. การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการ
โรงแรมฮิลตันภูเก็ต อาเคเดีย รีสอรท แอนด สปา จังหวัดภูเก็ต , รายงาน
การศึกษาคนควาอิสระสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป , คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553 
กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติและคณะ . ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ . พิมพคร้ังท่ี 1, 

กรุงเทพมหานคร: เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา, 2552 

เค็นเน็ท เท็กซไทล บริษัทจํากัด. โครงการจัดนําแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ, เอกสาร
ประกอบนําเสนอของบริษัทฯ, 2553 

จินตนา สรอยจิต. ประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารโดยผานส่ืออิเลคทรอนิกส 
กรณีศึกษา บริษัท อาร เอส โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน),  รายงานการศึกษา
คนควาอิสระสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป , คณะบริหารธุรกิจ , 

มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553 
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ณัทฐา กรีหิรัญ. การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, ปริญานิพนธสาขาวิชาการอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ, 2550 

ตรีทิพย วทัญู. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพยแหงหน่ึง, รายงานการศึกษาคนควาอิสระสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจทั่วไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2549 

ประพันธ  สุรปภา. การศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบซอฟตแวรบริหารจัดการ
งานภายในหนวยงานภาครัฐขนาดเล็กในระดับปฏิบัติการ, รายงานการศึกษา
คนควาอิสระสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป , คณะบริหารธุรกิจ , 

มหาวิทยาลัยรังสิต, 2552 

ปริญญา สัตยธรรม . ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กรณีศึกษา: บริษัท วาย เอช เอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, สาร
นิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ), 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2550 

ปรีชา แซเจ็น. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสมิติ
เวช สุขุมวิท, รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง โครงการความรวมมือ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงกับบริษัททศท.คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รุน 2, 
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2549 

ปาณิศา  ธัญญะวิเศษศิลป .  ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมี่ต อผูบ ริหารของ
บริษัทเอกชนในเขตกรุงทพมหานคร , รายงานการศึกษาคนควาอิสระ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต, 
2551 

พงษพัฒน รักอารมณ. แรงจูงใจ แนวคิด และการประยุกตใช , เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนวิชาพฤติกรรมองคกร, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2554 

พยอม วงศสารศรี. การบริหารทรัพยากรมนุษย. พิมพคร้ังท่ี 8, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
สุภา, 2545 
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ภัททิยากรณ บุญเพ็ง. ความพึงพอใจในสวัสดิการดานการรักษาในโรงพยาบาลของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขตบางนาในชวงท่ีเกิดภาวะทางเศรษฐกิจ, รายงาน
การศึกษาคนควาอิสระสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป, คณะบริหารธุรกิจ, 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553 

ภวารี มิตราภินันท. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท 
อีมิสชัน คอนโทรล เทคโนโลยี จํากัด , รายงานการศึกษาคนควาอิสระ , 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2552  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน, เอกสารประกอบเรียน
การสอนวิชาพฤติกรรมองคกร, 2554 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. แรงจูงใจท่ีมีตอความพึงพอใจในงานและความผูกพันท่ีมี
ตองาน, เอกสารประกอบเรียนการสอนวิชาพฤติกรรมองคกร, 2554 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง. หลักและทฤษฏีเกี่ยวกับการจูงใจ, เอกสารประกอบการสอน, 
2554 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม. ทัศนคติและความพึงพอใจในการทํางาน, เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนวิชาการจัดการ, 2554 

รสสุคนธ สุวรรณคัณฑิ. การศึกษาความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในคอนโดสุขาภิบาล 3 

แมนชั่นในดานสาธารณูปโภค, รายงานการศึกษาอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550 

เรวัตร  กอวงศกาญจนง.ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความพึงพอใจในงานของขาราชการ
กรมสงเสริมสหกรณ, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550 

วรรณรัช บุญสวัสด์ิ. การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม
แกรนดมิลเลนเนียม สุขุมวิท,  รายงานการศึกษาคนควาดวยตัวเองสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 

วัชรี  พืชผล.  การบริหารทรัพยากรมนุษยของสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร
ธานี, รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, 2553 
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วันชัย มีชาติ. การบริหารทรัพยากรมนุษย, เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร, คณะรัฐศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554 
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